
 

 
 
 
 
 
 

Época Especial de Dezembro 
 

Matriz e Critérios de Classificação da Prova de ÁREA DE INTEGRAÇÃO - Módulo 4 

MODALIDADE DA PROVA: Escrita                                                                                              DURAÇÃO DA PROVA: 60 minutos 

CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA COTAÇÕES 
 

CRITÉRIOS DE 
CLASSIFICAÇÂO 

 
Tema-problema 3.1 - O Homem e a 
Terra 
 
 
•  Reconhecer aspetos da evolução do 
planeta Terra 
• Teoria da Deriva Continental 
• Argumentos que apoiam a teoria da 
deriva continental 
•  Movimento de rotação e translação 
do planeta Terra 
• Movimento diurno aparente do sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Analisar questões relacionadas 

com a evolução do planeta Terra 
• Enunciar os argumentos que 

Wegener utilizou para apoiar a 
teoria da deriva continental 

• Analisar questões relacionadas 
com a Teoria da Deriva Continental 
 • Distinguir movimento de rotação 
de movimento de translação 
• Analisar questões relacionadas com 
os movimentos de rotação e 
translação 
• Analisar questões relacionadas com 
o movimento diurno aparente do sol 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tipos de itens:  
 
− Itens de seleção (ex: 
escolha múltipla, 
completamento, 
verdadeiro/falso, 
associação/correspondência);  
 
− Itens de construção 
(resposta curta; resposta 
restrita e/ou resposta 
extensa). Os itens podem ter 
como suporte um ou mais 
documentos, como textos, 
tabelas, gráficos, mapas, 
figuras, fotografias e imagens 
de satélite. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

114 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

Nos itens de escolha 

múltipla e de verdadeiro/ 

falso, a cotação do item 

só é atribuída às 

respostas que 

apresentem de forma 

inequívoca a opção 

correta. Todas as outras 

respostas são 

classificadas com zero 

pontos.  

 

 

 

 

              Escola Secundária Joaquim de Araújo – Penafiel  

 

 



 

 
 
Tema-problema 5.1 - A integração no 
espaço europeu 
 
 
 
•  Portugal e a União Europeia. 
• Como foi sendo construída a União 
Europeia 
•  Os estados-membros da União 
Europeia. 
• Símbolos da União Europeia 
• Objetivos da cidadania europeia 
•Objetivos e cidadania europeia 
•Vantagens e desvantagens da 
integração de Portugal na União 
Europeia. 
 

 
 
 
 
 
 

 Identificar os países da União 
Europeia e respetivas capitais 

 Conhecer a história da 
constituição da União Europeia 

 Identificar aspetos da presença 
da UE no quotidiano dos 
portugueses. 

 Referir oportunidades e desafios 
da integração europeia para 
Portugal e/ou para a região onde 
a escola está inserida. 

 
Tipos de itens:  
 
− Itens de seleção (ex: 
escolha múltipla, 
completamento, 
verdadeiro/falso, 
associação/correspondência);  
 
− Itens de construção 
(resposta curta; resposta 
restrita e/ou resposta 
extensa). Os itens podem ter 
como suporte um ou mais 
documentos, como textos, 
tabelas, gráficos, mapas, 
figuras, fotografias e imagens 
de satélite. 
 
 
A prova é cotada para 200 
pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 pontos 

 

 

Nos itens de resposta 

curta e objetiva, atender-

se-á aos seguintes 

critérios: 

 - Objetividade e rigor; 

 - Informação mobilizada; 

 - Utilização correta de 

vocabulário específico; 

 - Correção (sintaxe e 

ortografia) e clareza na 

redação e exposição 

 

MATERIAL PERMITIDO: • Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 


